
 
 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY  
Przedmiot: Zajęcia artystyczne  
Klasa 1BM i klasa 2BM 
Treści nauczania zawarte w programie „Cztery pory roku” są zgodne z wymaganiami podstawy 
programowej kształcenia ogólnego (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r.)  
Program ma na celu przygotowanie uczniów z ostatniego etapu kształcenia w zakresie zajęć artystycznych 
do świadomego tworzenia kultury, a także do korzystania z dorobku polskiej i światowej sztuki.  
Program preferuje edukację muzyczną i teatralną, której podstawą są praktyczne działania uczniów.  
Tematyka zajęć przewidzianych na 1 godzinę tygodniowo 1 godzinę tygodniowo dla zajęć teatralnych jest 
podporządkowana naturalnemu rytmowi życia szkoły i tradycji polskiej. Uczniowie mają możliwość wyboru 
zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i dokonują go na cały rok.  
Uczniowie przygotowują scenariusze, wybierają repertuar muzyczny i sceniczny, wreszcie przygotowują 
program artystyczny, który wpisuje się w program działań szkoły.  
Jesienią przeważają tematy związane z wychowaniem obywatelskim- stąd w repertuarze pieśni i poezja 
niepodległościowe, żołnierskie i inne o treści patriotycznej.  
Zimą przygotowują obudowę artystyczną świąt Bożego Narodzenia i karnawału.  
Wiosną przypatrują się tradycjom ludowym i opracowują repertuar na zakończenie roku szkolnego czy na 
podsumowanie projektu edukacyjnego, który również posiada oprawę artystyczną.  
Program zajęć artystycznych, obejmuje działania zarówno muzyczne jak i grupy teatralnej. Jest on 
skorelowany. Połączenie działań obu zespołów przynosi efekt w postaci przygotowanych spektakli słowno- 
muzycznych, które uświetniają uroczystości szkolne, a niejednokrotnie i lokalne.  
Rodzaj i zakres podejmowanych działań artystycznych jest zawsze dostosowywany do wiedzy i 
umiejętności uczniów.  

Cele nauczania  
Cele ogólne  
1. Kształtowanie wrażliwości słuchowej i estetycznej oraz wyobraźni muzycznej.  

2. .Wyzwalanie inicjatywy twórczej.  

3. Kształcenie umiejętności wartościowania zjawisk muzycznych.  

4. Zdobycie wiedzy muzycznej  

5. Rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych  

6. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  
 
zdolności twórczych,  



 
7. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym 
efektem.  
 
Cele szczegółowe  
a. Poznawcze  

1. Zrozumienie wzajemnych zależności między muzyką a literaturą i teatrem oraz innymi dziedzinami 
sztuki.  

2. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy teoretycznej, niezbędnej do określania rodzajów muzyki, zespołów i 
instrumentów oraz do samodzielnego muzykowania.  

3. Poznanie pierwowzorów wykonawczych utworów, historii i okoliczności ich powstania.  

4. Zapoznanie z różnymi technikami scenicznymi i obserwowanie uzyskanych efektów.  

5. Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.  

6. Zapoznanie z ofertą teatralną Wrocławia,  

b. Kształcące  

1. Nabycie umiejętności wartościowania zjawisk muzycznych i teatralnych.  

2. Rozwijanie twórczych zainteresowań muzycznych i scenicznych (komponowanie melodii, 
improwizacja)  

3. Doskonalenie umiejętności śpiewu oraz gry na dostępnych w szkole instrumentach.  

4. Rozwijanie umiejętności wyrażania nastrojów i przeżyć za pomocą muzyki.  

5. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.  

c. Wychowawcze  

1. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego.  

2. Zaangażowanie w pracę w grupie przez muzykowanie w zespole, wspólne przygotowywanie 
scenariuszy uroczystości szkolnych  

3. Rozwijanie kultury osobistej przez różne formy kontaktu ze sztuką  

4. Rozwijanie odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy twórcze.  
 
Procedury osiągania celów  
Cele nauczania w zakresie muzykowania osiągane są przez:  
1. śpiewanie piosenek ze zwróceniem uwagi na odpowiednią emisję, dykcję i interpretację  

2. realizację ćwiczeń rozwijających skalę głosu  

3. -tworzenie własnych scenariuszy lub dostosowywanie gotowych do aktualnych potrzeb  
 



 
4. tworzenie prostego akompaniamentu do śpiewanych melodii  

5. prezentacje pracy uczniów na uroczystościach szkolnych, konkursach wewnątrzklasowych i 
zewnętrznych.  

6. słuchanie muzyki  

7. zdobywanie koniecznej wiedzy teoretycznej  

8. ruch przy muzyce  

9. zabawa tematyczna polegająca na odgrywaniu ról  

10. gra z wykorzystaniem znanego tekstu  

11. gry sceniczne z własnym tekstem  

12. przygotowanie oprawy przedstawienia  
 
Umiejętności konieczne:  
Ocena dopuszczająca, dostateczną lub dobrą.  
Uczeń  
• śpiewa piosenki w zespole, tworzy prosty akompaniament-  

• obserwuje i próbuje naśladować zachowanie zwierząt i ludzi.  

• odtwarza gestem i głosem np. wiatr, szum morza, itp.  

• rozpoznaje pieśni patriotyczne, zna czasy i okoliczności ich powstania  
 
Ocena bardzo dobra i celująca  
Uczeń  
• Zna charakterystyczne rekwizyty i atrybuty  

• Śpiewa solo, improwizuje, akompaniuje sobie na prostych instrumentach, dostępnych w szkole,  

• Interpretuje odpowiednio utwór, prezentuje swoje umiejętności na forum klasy, szkoły, poza szkołą  

• Uczestniczy w przedstawieniu  

• Wymienia obyczaje związane z porami roku, opowiada o jednym z nich.  
 
Ponadto na ocenę ma wpływ kreatywność ucznia, zaangażowanie w zespole- umiejętność współpracy 
w grupie, dyscyplina, kultura słuchania utworów, szacunek dla pracy i pomysłów innych uczniów, 
współpraca z nauczycielem.  
Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o osiągnięciach uczniów ustnie i przez wpisanie oceny do 
dziennika. O efektach pracy ucznia dowiedzieć się można również przez  



udział w koncertach i spektaklach przygotowanych przez zespół na różne okazje.  
Ocenie podlegają :  
• śpiew  

• gra na instrumentach  

• odpowiedzi ustne  

• praca w grupie ( np. przy metodzie projektu)  

• prezentacje utworów własnych  

• analiza i interpretacja utworów ( słuchanie ze zrozumieniem)  

• kartkówki  

• referaty  

• zadania domowe  

• przygotowanie do zajęć  

• aktywność na lekcji  

• udział w zajęciach pozalekcyjnych, koncertach, występy w szkole i poza szkołą.  
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na 
ocenę bardzo dobrą i dodatkowo:  
• posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania  

• bierze udział w konkursach i opartych na kulturze słowa, festiwalach, jest kreatywny i zaangażowany 
w przygotowywanie oprawy artystycznej uroczystość szkolnych  

• orientuje się w wydarzeniach artystycznych w kraju i na świecie  

• bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował zakres wiedzy  
i umiejętności objęty programem, a poza tym:  
• korzysta ze zdobytej wiedzy i wykorzystuje umiejętności  

• bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły  

• sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań  

• jest aktywny na lekcjach  

• jest zawsze przygotowany do zajęć  

• korzysta z wielu źródeł informacji  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w dużym stopniu opanował zakres wiadomości  



i umiejętności, a poza tym:  
• korzysta ze zdobytej wiedzy  

• poprawnie wykonuje zadania muzyczne  

• aktywnie pracuje na lekcjach  

• jest przygotowany do zajęć  

• pracuje samodzielnie lub z niewielka pomocą innych.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w wystarczającym stopniu opanował zakres wiedzy i 
umiejętności, ale:  
• pracuje niesystematycznie  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach  

• nie jest zbyt aktywny na zajęciach  

• nie wykonuje zadań samodzielnie lecz z pomocą innych osób  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu opanował wiedzę  
i umiejętności , pracuje niesystematycznie, odmawia zaangażowania w pracę grupy, nie wykonuje 
zadań i ćwiczeń, nie jest zainteresowany pracą na lekcji, jest często nieprzygotowany do zajęć.  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował przewidzianych programem kompetencji, 
lekceważąco odnosi się do przedmiotu, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie prowadzi zeszytu, 
utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, nie podejmuje żadnego wysiłku, by zmienić ten stan 
rzeczy.  
Metody pracy  
• metoda projektu- np. przygotowanie uroczystości szkolnej we współpracy z kołem teatralnym,  

• metoda dramy  

• ruch do muzyki  

• nauka śpiewu  

• gry i zabawy przy muzyce  

• muzykowanie na instrumentach  

• konkursy klasowe i quizy  

• słuchanie utworów muzycznych  

• przekład intersemiotyczny  
 



 
• burza mózgów  

• portfolio  

• doświadczenie ( np. wywiad, wycieczka, kręcenie filmu, tworzenie własnego tekstu)  
 
Przewidywane osiągnięcia uczniów  
• śpiewanie i granie na instrumentach ( poprawne pod względem rytmicznym i melodycznym) różnych 
pieśni i piosenek.  

• tworzenie własnych melodii do tekstów lub tekstów do melodii,  

• tworzenie własnych piosenek  

• tworzenie prostych ilustracji muzycznych i prostego akompaniamentu  

• tworzenie scenariuszy do konkretnych uroczystości szkolnych  

• umiejętność poprawnej emisji głosu , dbałość o higienę głosu i słuchu  

• znajomość podstawowych terminów muzycznych  

• znajomość podstawowych gatunków muzycznych, rozróżnianie stylów.  

• korzystanie z programów komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięków.  

• słuchanie i analizowanie utworów, rozpoznawanie cech charakterystycznych ( np. tańców ludowych, 
czy popularnych tańców towarzyskich)  

• ocenianie i omawianie walorów estetycznych utworów muzycznych  

• znajomość stylów i gatunków muzyki współczesnej  

• kulturalne uczestnictwo w imprezach artystycznych  

• umiejętność prezentowania się na forum szkoły  

• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji o muzyce- słowniki, encyklopedie muzyczne, 
Internet ).  

• odtwarzanie zaobserwowanej rzeczywistość poprzez gest mimikę, ruch,  

• obserwowanie i ocenianie rzeczywistości, wyrażanie własnych emocji.  

• tworzenie scenariuszy do konkretnej muzyki  

• znajomość różnych technik scenicznych  

• ocenianie walorów estetycznych i tematycznych oglądanych przedstawień  

• tworzenie scenariuszy do konkretnych uroczystości szkolnych  

• kontrolowanie własnej wymowy i posługiwanie się poprawną polszczyzną  

• aktywne i twórcze zaangażowanie w życie szkoły  

• zaspokojenie potrzeby  
 


